
 

Nieuwsbrief 3 Coöperatie KempenStroom mei 2022 

Energie@Wonen Expo 2022, za 21 mei 

Op zaterdag 21 mei vindt de 2de editie van de Energie@Wonen Expo plaats in Bergeijk. 

Locatie: ’t Hof in Bergeijk, 10.00 – 16.00 uur.  

Op deze energiebeurs kun je veel informatie krijgen over de diverse 

duurzaamheidsvraagstukken: over de mogelijkheden om je woning energiezuinig te 

maken, om zelf energie op te wekken, informatie over warmtepompen, isolatie etc. Je 

kunt ook terecht bij stands van bedrijven die de nieuwste producten op het gebied van 

duurzaamheid tonen en toelichten. Ook KempenStroom zal met een stand aanwezig 

zijn, om geïnteresseerden meer te vertellen over KempenStroom en hoe je mee kunt 

doen in grootschalige energieopwekking. Tevens zal KempenStroom een presentatie 

verzorgen tijdens de beurs. 

We hopen je te begroeten op 21 mei in Bergeijk! Meer informatie over 

Energie@Wonen Expo kun je vinden via deze link.  

 

https://kempenenergie.nl/expo/


 

KempenStroom, Leden 
Inmiddels staat de teller van het ledenaantal op 119 leden, een gestage groei. De website van 

KempenStroom wordt goed bezocht (www.kempenstroom.nl) en ook via Linkedin en 

Facebook houden we iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen bij KempenStroom.  

OnlineEnergieWorkshop 7 juni 
Op 7 juni is er weer een OnlineEnergieWorkshop in samenwerking met bibliotheek de 

Kempen. Hierin vertellen we over KempenStroom en haar doelstellingen, over burger 

participatie, het meedoen in projecten en over stand van zaken van de projecten. Speciale 

aandacht deze keer voor landschappelijke inpassing en biodiversiteit. Je kan je opgeven via 

deze link. 

Eerste ALV van KempenStroom gepland 

De eerste ALV staat gepland op donderdag 20 oktober, in de Muzenval in Eersel. Naast een 

informatieve avond gaan we er ook een gezellig avond van maken, om elkaar te ontmoeten! 

Zet het alvast in je agenda. 

Stand van zaken, enkele projecten: 

Eersel, Wintelre Noord 

In het gebied dat de gemeente aangewezen heeft voor de ontwikkeling van een zonnepark in 

Wintelre Noord, gaat KempenStroom in samenwerking met een projectontwikkelaar TPSolar 

gesprekken voeren met de direct omwonenden. Dit noemen we de keukentafelgesprekken, 

waarin we de plannen rond het zonnepark uitleggen en bv de landschappelijke inpassing 

bespreken. Natuurlijk zijn deze gesprekken ook bedoeld om te luisteren naar de ideeën en 

meningen van de direct omwonenden.  

 

Oirschot, zonnepark de Kriekampen 

Voor het project in Oirschot, zonnepark de Kriekampen, gaan we binnenkort een bijeenkomst 

voor omwonenden organiseren om na te denken over het omgevingsfonds. Zodra hier een 

datum voor bekend is, laten we dat natuurlijk weten. 

 

Help het nieuws van KempenStroom te verspreiden 

Dit kun je op meerdere manieren doen: 

Stuur deze nieuwsbrief door aan anderen die interesse hebben. Zij kunnen dan ook lid 

worden van KempenStroom of zich opgeven als belangstellende.  

Volg ons op Linkedin, Facebook of Instagram. Deel de KempenStroom berichten op je eigen 

tijdslijn, zodat je contacten ook de berichten van KempenStroom kunnen lezen. 

Zo werken we, volgens ons motto, samen aan de energietransitie: 

 

Samenwerken voor meer Duurzame Energie! 

 

Met duurzame groet, 

Bestuur Coöperatie KempenStroom  

http://www.kempenstroom.nl/
https://www.linkedin.com/company/77011665/admin/
https://www.facebook.com/KempenStroom-107517908421188/
https://kempen.op-shop.nl/4878/onlineenergieworkshops-voor-iedereen-die-wil-verduurzamen/07-06-2022
https://www.kempenstroom.nl/home/aanmelden-lidmaatschap/
https://www.kempenstroom.nl/home/aanmelden-lidmaatschap/
https://www.kempenstroom.nl/home/aanmelden-interesse/
https://www.linkedin.com/company/kempenstroom/
https://www.facebook.com/KempenStroom-107517908421188/
https://www.instagram.com/kempenstroom/


 


